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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 

1.1. Identifikátor výrobku 

Forma výrobku : Směsi 

Název výrobku : CircoSuper SFM 

UFI : K410-R0SR-Q006-EJW7 

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

1.2.1. Relevantní určené způsoby použití 

Spec. průmyslového/profesionálního použití : Pouze pro profesionální použití 

Použití látky nebo směsi : Detergentem 

1.2.2. Nedoporučené použití 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

E-mailové adresy kompetentních osob odpovědných za SDS: sds@gbk-ingelheim.de 

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace 

Telefonní číslo pro naléhavé situace : NATIONAL: Toxikologického informačního střediska (TIS) +420 224 919 293 or +420 224 

915 402 

INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a) 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 

2.1. Klasifikace látky nebo směsi 

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) 

Látky a směsi korozivní pro kovy, kategorie 1 H290   

Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 1, podkategorie 1B H314   

Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1 H318   

Plné znění vět H: viz oddíl 16 

Nepříznivé fyzikálně-chemické vlivy na lidské zdraví a životní prostředí 

Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

2.2. Prvky označení 

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP] 

Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP) : 

 

     

  GHS05      

Signální slovo (CLP) : Nebezpečí 

Obsahuje : Kyselina fosforecná; Kyselina dusičná 

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) : H290 - Může být korozivní pro kovy. 

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít. 

P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 

Dodavatel 

GEA Farm Technologies GmbH 

Siemensstraße 25-27 

59199 Bönen - Německo 

T + 49 (0) 23839370 

Distributor 

GEA Westfalia Separator CZ, s. r. o 

U Nákladového nádraží 3153/8 

1300 Praha - Česká republika 

T +420 572586115 
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P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části 

oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou . 

P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze 

usnadňující dýchání. 

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte 

kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve 

vyplachování. 

P406 - Skladujte v obalu odolném proti korozi s odolnou vnitřní vrstvou. 

P308+P313 - PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

2.3. Další nebezpečnost 

 

Směs neobsahuje látky zařazené na seznam zpracovaný v souladu s čl.59 odst.1 nařízení REACH vzhledem k vlastnostem narušujícím endokrinní 

systém nebo není identifikována jako látka s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v 

přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nařízení Komise (EU) 2018/605 
 

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 

3.1. Látky 

Nevztahuje se 

3.2. Směsi 

Poznámky : Vodný roztok 

 

Název Identifikátor výrobku % Klasifikace podle nařízení 

(ES) č.1272/2008 (CLP) 

Kyselina fosforecná 

látka s národním limitem pro expozici v pracovním 

prostředí (CZ); Látka, pro kterou jsou stanoveny 

expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí 

Číslo CAS: 7664-38-2 

Číslo ES: 231-633-2 

Indexové číslo: 015-011-00-6 

REACH-č: 01-2119485924-24 

< 20 Met. Corr. 1, H290 

Acute Tox. 4 (Oral), H302 

Skin Corr. 1B, H314 

Eye Dam. 1, H318 

Kyselina dusičná 

látka s národním limitem pro expozici v pracovním 

prostředí (CZ); Látka, pro kterou jsou stanoveny 

expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí 

Číslo CAS: 7697-37-2 

Číslo ES: 231-714-2 

Indexové číslo: 007-004-00-1 

REACH-č: 01-2119487297-23 

< 20 Ox. Liq. 2, H272 

Met. Corr. 1, H290 

Acute Tox. 3 (Inhalation:vapour), 

H331 

Skin Corr. 1A, H314 

 

Specifické koncentrační limity 

Název Identifikátor výrobku Specifické koncentrační limity 

Kyselina fosforecná Číslo CAS: 7664-38-2 

Číslo ES: 231-633-2 

Indexové číslo: 015-011-00-6 

REACH-č: 01-2119485924-24 

( 10 ≤C < 25) Eye Irrit. 2, H319 

( 10 ≤C < 25) Skin Irrit. 2, H315 

( 25 ≤C ≤ 100) Skin Corr. 1B, H314 

Kyselina dusičná Číslo CAS: 7697-37-2 

Číslo ES: 231-714-2 

Indexové číslo: 007-004-00-1 

REACH-č: 01-2119487297-23 

( 1 ≤C < 5) Skin Irrit. 2, H315 

( 1 ≤C < 3) Eye Irrit. 2, H319 

( 3 ≤C < 5) Eye Dam. 1, H318 

( 5 ≤C < 20) Skin Corr. 1B, H314 

( 20 ≤C < 100) Skin Corr. 1A, H314 

( 65 ≤C < 99) Ox. Liq. 3, H272 

( 99 ≤C < 100) Ox. Liq. 2, H272 

Plné znění H-vět viz Oddíl 16 
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ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 

4.1. Popis první pomoci 

První pomoc – všeobecné : Ihned přivolejte lékaře. Znečištěný oděv odstraňte a před dalším použitím vyperte. 

První pomoc při vdechnutí : Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Při 

dýchacích potížích: Kontaktujte toxikologické centrum nebo lékaře. Neprovádějte umělé 

dýchání. Při ztrátě vědomí položte postiženého do stabilizované polohy. 

První pomoc při kontaktu s kůží : Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. 

Ihned přivolejte lékaře. 

První pomoc při kontaktu s okem : Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud 

je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Ihned přivolejte lékaře. 

První pomoc při požití : Vyplachujte ústa vodou. Nevyvolávejte zvracení. Ihned přivolejte lékaře. Je-li postižená 

osoba zcela při vědomí, dejte jí napít vody. (1 - 2 dl). 

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 

Symptomy/účinky při kontaktu s kůží : Popálení. 

Symptomy/účinky při kontaktu s okem : Těžké poškození očí. 

Symptomy/účinky při požití : Popálení. 

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 

Aplikujte symptomatickou léčbu. 

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 

5.1. Hasiva 

Vhodné hasicí prostředky : Vodní mlha. Suchý prášek. Pěna. Oxid uhličitý. Samotný produkt nehoří; způsob hašení 

přizpůsobit charakteru požáru. 

Nevhodná hasiva : vysokoobjemová vodní tryska. 

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 

V případě požáru vznikají nebezpečné rozkladné 

produkty 

: Možné uvolňování toxických výparů. Oxidy síry. Plyny dusíku. 

5.3. Pokyny pro hasiče 

Ochrana při hašení požáru : Nezasahujte bez vhodných ochranných pomůcek. Nezávislý izolační dýchací přístroj. 

Ochrana celého těla. 

Další informace : Ohrožené nádoby chladit proudem vody. Pozůstatky po požáru a kontaminovaná hasicí 

voda se musí zlikvidovat v souladu s místními úředními předpisy. 

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 

6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze 

Plány pro případ nouze : Zajistěte dostatečné větrání. Používejte osobní ochranné pomůcky. Zabraňte styku s 

pokožkou, očima a oblečením. 

6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze 

Ochranné prostředky : Nezasahujte bez vhodných ochranných pomůcek. Další informace viz oddíl 8: „Omezování 

expozice / osobní ochranné prostředky“. 

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí 

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 

Způsoby čištění : Rozlitou tekutinu nechte vstřebat do absorbujícího materiálu. 
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Další informace : Materiály a pevné zbytky zlikvidujte na místě, které k tomu má oprávnění. 

6.4. Odkaz na jiné oddíly 

Další informace viz oddíl 13. 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování 

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení 

Opatření pro bezpečné zacházení : Zajistěte dobré větrání na pracovišti. Vyvarujte se zasažení pokožky a očí. Nevdechujte 

Nevdechujte výpary/aerosol. Používejte osobní ochranné pomůcky. 

Hygienická opatření : Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Při používání tohoto výrobku 

nejezte, nepijte ani nekuřte. Po manipulaci s výrobkem si vždy umyjte ruce. 

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 

Technická opatření : Opatření k zachytávání látek odtékajících z hašení požáru. Proveďte preventivní opatření 

proti výbojům statické elektřiny. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným 

ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Elektrické zařízení by mělo být chráněno 

podle příslušné normy. 

Skladovací podmínky : Skladujte v obalu odolném proti korozi obalu s odolnou vnitřní vrstvou. Uchovávejte pouze v 

původním obalu. Skladujte uzamčené. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v 

chladu. 

Neslučitelné materiály : Zásady. 

Informace o společném skladování : Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. 

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití 

Detergentem. 

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 

8.1. Kontrolní parametry 

8.1.1. Vnitrostátní limitní hodnoty expozice na pracovišti a biologické limitní hodnoty 
 

Kyselina fosforecná (7664-38-2) 

EU - Indikativní limit expozice na pracovišti (IOEL) 

Místní název Orthophosphoric acid 

IOEL TWA 1 mg/m³ 

IOEL STEL 2 mg/m³ 

Související právní předpisy COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

Česká republika - Limity vlivů při zaměstnání 

Místní název Kyselina fosforečná 

PEL (OEL TWA) 1 mg/m³ 

PEL (OEL TWA) [ppm] 0,25 ppm 

NPK-P (OEL C) 2 mg/m³ 

NPK-P (OEL C) [ppm] 0,5 ppm 

Poznámka (CZ) I 

Související právní předpisy Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 41/2020 Sb.) 
 

Kyselina dusičná (7697-37-2) 

EU - Indikativní limit expozice na pracovišti (IOEL) 

Místní název Nitric acid 
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Kyselina dusičná (7697-37-2) 

IOEL STEL 2,6 mg/m³ 

IOEL STEL [ppm] 1 ppm 

Související právní předpisy COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC 

Česká republika - Limity vlivů při zaměstnání 

Místní název Kyselina dusičná 

PEL (OEL TWA) 1 mg/m³ 

PEL (OEL TWA) [ppm] 0,4 ppm 

NPK-P (OEL C) 2,5 mg/m³ 

NPK-P (OEL C) [ppm] 1 ppm 

Poznámka (CZ) I 

Související právní předpisy Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 41/2020 Sb.) 

8.1.2. Sledovacích postupech doporučených 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

8.1.3. Uvolněné znečišťující látky ve vzduchu 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

8.1.4. DNEL a PNEC 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

8.1.5. Riziková pásma (Control banding) 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

8.2. Omezování expozice 

8.2.1. Vhodné technické kontroly 

Vhodné technické kontroly: 

Zajistěte dobré větrání na pracovišti. 

8.2.2. Osobních ochranných prostředků 

Symbol(y) osobních ochranných prostředků: 

  

8.2.2.1. Ochrana očí a obličeje 

Ochrana očí: 

Ochranné brýle. Oční láhev s čistou vodou (EN 15154) 

 

Ochrana očí 

druh Oblast požadavku Charakteristické vlastnosti Norma 

Ochranné brýle Nebezpečí stříkání S postranními štíty EN 166 

8.2.2.2. Ochrana kůže 

Ochrana kůže a těla: 

Pracovní oděv odolný vůči kyselinám 
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Ochrana kůže a těla 

druh Norma 

Ochranný oděv s dlouhými rukávy EN 368 

 

Ochrana rukou: 

Ohledně propustnosti a doby do proniknutí se řiďte pokyny výrobce. Věnujte pozornost údajům výrobce rukavic týkajícím se doby průniku se 

zvláštním zřetelem na podmínky panující na pracovišti, jako jsou mechanická zátěž a doba kontaktu. 

 

Ochrana rukou 

druh Materiál Pronikání Tloušťka (mm) Penetrace Norma 

Chemicky odolné 

ochranné rukavice 

Nitrilový kaučuk 6 (> 480 minut) 0,7 2 (< 1.5) EN ISO 374 

8.2.2.3. Ochrana cest dýchacích 

Ochrana cest dýchacích: 

V případě nedostatečného větrání používejte vhodné dýchací zařízení. Za běžných podmínek nejsou nutné osobní pomůcky k ochraně dýchacích 

cest. Je-li překročen limit expozice na pracovišti: 

 

Ochrana cest dýchacích 

Přístroj Typ filtru Stav Norma 

Dýchací přístroj s filtrem ABEK, druh P2  EN 141 

8.2.2.4. Tepelné nebezpečí 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

8.2.3. Omezování a sledování expozice životního prostředí 

Omezování a sledování expozice životního prostředí: 

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

Další informace: 

Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. O přestávkách a po skončení práce si umyjte ruce. Zabraňte styku s pokožkou, očima a 

oblečením. Znečištěný oděv odstraňte a před dalším použitím vyperte. 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

Skupenství : Kapalina 

Barva : Bezbarvý. 

Zápach : slabý. 

Práh zápachu : Není k dispozici 

Bod tání / rozmezí bodu tání : Není k dispozici 

Teplota tuhnutí : Není k dispozici 

Bod varu : ≈ 100 °C 

Hořlavost : Nevztahuje se 

Nevztahuje se 

Výbušnost : Nevztahuje se. 

Oxidační vlastnosti : Výrobek není výbušný. 

Omezené množství : Není k dispozici 

Dolní mezní hodnota výbušnosti (LEL) : Není k dispozici 

Horní mezní hodnota výbušnosti (UEL) : Není k dispozici 

Bod vzplanutí : Nevztahuje se 

Teplota samovznícení : Nevztahuje se 

Teplota rozkladu : Nevztahuje se 

pH : < 1 

Viskozita, kinematická : Není k dispozici 

Rozpustnost : Voda: neomezeně mísitelný 
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Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (Log Kow) : Není k dispozici 

Tlak páry : Není k dispozici 

Tlak páry při 50 °C : Není k dispozici 

Hustota : 1,2 – 1,25 g/cm³ 

Relativní hustota : Není k dispozici 

Relativní hustota par při 20 °C : Není k dispozici 

Velikost částic : Nevztahuje se 

Rozložení velikosti částic : Nevztahuje se 

Tvar částic : Nevztahuje se 

Poměr stran částic : Nevztahuje se 

Agregační stav částic : Nevztahuje se 

Aglomerační stav částic : Nevztahuje se 

Specifická povrchová plocha částice : Nevztahuje se 

Prašnost částic : Nevztahuje se 

9.2. Další informace 

9.2.1. Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

9.2.2. Další charakteristiky bezpečnosti 

Obsah těkavých organických sloučenin : 0 % 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 

10.1. Reaktivita 

Za běžných podmínek použití, uchovávání a přepravy není výrobek reaktivní. 

10.2. Chemická stabilita 

Stabilní za běžných podmínek. 

10.3. Možnost nebezpečných reakcí 

Při reakci s kovy se uvolňuje vodík. Exotermická reakce při styku s: Zásady. 

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit 

Nepřehřívat, aby nedošlo k tepelnému rozkladu. Prudce reaguje s vodou. 

10.5. Neslučitelné materiály 

Zásady. 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 

Za normálních podmínek uchovávání a používání by neměly vznikat nebezpečné rozkladné produkty. Při požáru může vzniknout: Oxidy dusíku. 

Oxidy síry. 

ODDÍL 11: Toxikologické informace 

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008 

Akutní toxicita (orální) : Neklasifikováno 

Akutní toxicita (pokožka) : Neklasifikováno 

Akutní toxicita (vdechnutí) : Neklasifikováno 
 

Kyselina dusičná (7697-37-2) 

LC50 Inhalačně - Potkan [ppm] 67 ppm/4h 
 

žíravost/dráždivost pro kůži : Způsobuje těžké poleptání kůže. 

pH: < 1 

Vážné poškození očí / podráždění očí : Způsobuje vážné poškození očí. 

pH: < 1 
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Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže : Neklasifikováno 

Mutagenita v zárodečných buňkách : Neklasifikováno 

Karcinogenita : Neklasifikováno 
 

Toxicita pro reprodukci : Neklasifikováno 
 

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová 

expozice 

: Neklasifikováno 

 

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná 

expozice 

: Neklasifikováno 

 

Nebezpečnost při vdechnutí : Neklasifikováno 

11.2. Informace o další nebezpečnosti 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

ODDÍL 12: Ekologické informace 

12.1. Toxicita 

Ekologie – všeobecné : Před neutralizací může výrobek představovat nebezpečí pro vodní organismy. 

Nebezpečnost pro vodní prostředí, krátkodobou 

(akutní) 

: Neklasifikováno 

Nebezpečnost pro vodní prostředí, dlouhodobou 

(chronickou) 

: Neklasifikováno 

12.2. Perzistence a rozložitelnost 

CircoSuper SFM  

Perzistence a rozložitelnost Nejsou dostupné žádné údaje. 

12.3. Bioakumulační potenciál 

Kyselina dusičná (7697-37-2) 

Log Pow -2,3 @ 25 °C 

12.4. Mobilita v půdě 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

12.7. Jiné nepříznivé účinky 

Doplňkové informace : Zabraňte uvolnění do životního prostředí 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 

13.1. Metody nakládání s odpady 

Metody nakládání s odpady : Likvidace v souladu s úředními předpisy. Nesmí se likvidovat společně s domovním 

odpadem. 

Doporučení pro likvidaci odpadních vod : Nevypouštějte do odpadních vod. 

Doporučení týkající se likvidace produktu/obalu : Kontaminované obaly je třeba optimálně vyprázdnit a po odpovídající očistě je lze znovu 

použít. 

Doplňkové informace : Doporučený čisticí prostředek: Voda s přídavkem tenzidů. 

Ekologie - odpadní materiály : Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

Kód podle evropského seznamu odpadů (LoW) : 02 01 08* - agrochemický odpad obsahující nebezpečné látky 
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ODDÍL 14: Informace pro přepravu 

V souladu s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN číslo nebo ID číslo 

UN 3264 UN 3264 UN 3264 UN 3264 UN 3264 

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu 

LÁTKA ŽÍRAVÁ, 

KAPALNÁ, KYSELÁ, 

ANORGANICKÁ, J.N. 

(Kyselina fosforecná ; 

Kyselina dusičná) 

CORROSIVE LIQUID, 

ACIDIC, INORGANIC, 

N.O.S. (Phosphoric acid ; 

Nitric acid) 

Corrosive liquid, acidic, 

inorganic, n.o.s. 

(Phosphoric acid ; Nitric 

acid) 

LÁTKA ŽÍRAVÁ, 

KAPALNÁ, KYSELÁ, 

ANORGANICKÁ, J.N. 

(Kyselina fosforecná ; 

Kyselina dusičná) 

LÁTKA ŽÍRAVÁ, 

KAPALNÁ, KYSELÁ, 

ANORGANICKÁ, J.N. 

(Kyselina fosforecná ; 

Kyselina dusičná) 

Popis přepravního dokladu 

UN 3264 LÁTKA ŽÍRAVÁ, 

KAPALNÁ, KYSELÁ, 

ANORGANICKÁ, J.N. 

(Kyselina fosforecná ; 

Kyselina dusičná), 8, II, (E) 

UN 3264 CORROSIVE 

LIQUID, ACIDIC, 

INORGANIC, N.O.S. 

(Phosphoric acid ; Nitric 

acid), 8, II 

UN 3264 Corrosive liquid, 

acidic, inorganic, n.o.s. 

(Phosphoric acid ; Nitric 

acid), 8, II 

UN 3264 LÁTKA ŽÍRAVÁ, 

KAPALNÁ, KYSELÁ, 

ANORGANICKÁ, J.N. 

(Kyselina fosforecná ; 

Kyselina dusičná), 8, II 

UN 3264 LÁTKA ŽÍRAVÁ, 

KAPALNÁ, KYSELÁ, 

ANORGANICKÁ, J.N. 

(Kyselina fosforecná ; 

Kyselina dusičná), 8, II 

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 

8 8 8 8 8 

     

14.4. Obalová skupina 

II II II II II 

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí 

Nebezpečný pro životní 

prostředí: Žádná 

Nebezpečný pro životní 

prostředí: Žádná 

Způsobuje znečištění 

mořské vody: Žádná 

Nebezpečný pro životní 

prostředí: Žádná 

Nebezpečný pro životní 

prostředí: Žádná 

Nebezpečný pro životní 

prostředí: Žádná 

Nejsou dostupné žádné doplňující informace 

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 

Pozemní přeprava 

Klasifikační kód (ADR)  : C1  

Zvláštní ustanovení (ADR) : 274 

Omezená množství (ADR) : 1l 

Vyňatá množství (ADR) : E2 

Pokyny pro balení (ADR) : P001, IBC02 

Ustanovení o společném balení (ADR) : MP15  

Přepravní kategorie (ADR) : 2 

Identifikační číslo nebezpečnosti (Kemlerův kód) : 80  

Oranžové tabulky : 

 
Kód omezení pro tunely (ADR) : E  

 

Doprava po moři 

Zvláštní předpis (IMDG) : 274 

Pokyny pro balení (IMDG) : P001 
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IBC packing instructions (IMDG) : IBC02  

Pokyny pro cisterny (IMDG) : T11  

Zvláštní ustanovení pro cisterny (IMDG) : TP2, TP27  

Č. EmS (požár) : F-A 

Č. EmS (rozsypání) : S-B 

Kategorie zajištění nákladu (IMDG) : B 

Skladování a manipulace (IMDG) : SW2 

 

Letecká přeprava 

Výjimečně malé množství pro dopravní a nákladní 

letadla (IATA) 

: E2 

Malé množství pro dopravní a nákladní letadla 

(IATA) 

: Y840 

Malé max. čisté množství pro dopravní a nákladní 

letadla (IATA) 

: 0.5L  

Balicí pokyny pro dopravní a nákladní letadla 

(IATA) 

: 851 

Max. čisté množství pro dopravní a nákladní letadla 

(IATA) 

: 1L 

Balicí pokyny podle CAO (IATA) : 855 

Max. čisté množství podle CAO (IATA) : 30L 

Zvláštní předpis (IATA) : A3 

Kód ERG (IATA) : 8L 

 

Vnitrozemská lodní doprava 

Kód klasifikace (ADN) : C1  

Zvláštní předpis (ADN) : 274 

Omezená množství (ADN) : 1 L 

Vyňaté množství (ADN) : E2 

Přeprava povolena (ADN) : T 

Požadované vybavení (ADN) : PP, EP 

Počet modrých kuželů / světel (ADN) : 0 

 

Železniční přeprava 

Klasifikační kódy (RID) : C1  

Zvláštní předpis (RID) : 274 

Omezená množství (IMDG) : 1L 

Vyňaté množství (RID) : E2 

Pokyny pro balení (RID) : P001, IBC02 

Přepravní kategorie (RID) : 2 

Identifikační číslo nebezpečí (RID) : 80 

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO 

Nevztahuje se 

ODDÍL 15: Informace o předpisech 

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi 

15.1.1. Předpisy EU 

Neobsahuje látky, na něž se vztahují omezení podle přílohy XVII 

Neobsahuje žádnou látku uvedenou na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH 

Neobsahuje látky zařazené do Přílohy XIV REACH 

Neobsahuje látky podléhající nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných 

chemických látek. 

Neobsahuje látky podléhající nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických 

znečišťujících látkách 

Obsah těkavých organických sloučenin : 0 % 

Nařízení 2012/18/EU (SEVESO III) 

Seveso Doplňkové informace : Nepodléhá Směrnici Seveso III 
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15.1.2. Národní předpisy 

Česká republika 

České národní předpisy : Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, 

povolování a omezování chemických látek. 

Zákon č. 350/2011 Sb, o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 

zákonů (chemický zákon). 

Zákon č. 20/1966 Sb, o péči o zdraví lidu. 

Nařízení vlády č. 9/2013 Sb, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb, kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 185/2001 Sb, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. 

Zákon č. 111/1994 Sb, o silniční dopravě a vyhláška č. 64/1987 Sb, o evropské dohodě o 

mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) ve znění pozdějších a 

souvisejících předpisů. 

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti 

Nebylo vypracováno hodnocení chemické bezpečnosti 

ODDÍL 16: Další informace 

Označení změn: 

Formát BL EU podle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878. 

 

Označení změn 

Oddíl Změněná položka Změna Poznámky 

1.1 UFI Přidáno  

 

Zkratky a akronymy 

ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží 

ADN Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečného zboží po vnitrozemských vodních cestách 

IATA Mezinárodní sdružení leteckých dopravců 

IMDG Mezinárodní námořní přeprava nebezpečných věcí 

RID Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí 

DOT Ministerstvo dopravy 

TDG Přeprava nebezpečného zboží 

REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek Nařízení (ES) č. 1907/2006 

GHS Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek 

IARC International Agency for Research on Cancer 

vPvB Vysoce perzistentních a vysoce bioakumulativních 

PBT Perzistentní, bioakumulativní a toxická látka 

PNEC Odhad koncentrace, při které nedochází k nežádoucím účinkům 

CAS Číslo CAS (Chemical Abstracts Service) 

IBC-Code Mezinárodní pøedpis pro stavbu a vybavení lodí pro hromadnou pøepravu nebezpeèných chemikálií 

ATE Odhady akutní toxicity 

CLP Nařízení o klasifikaci, označování a balení; nařízení (ES) č. 1272/2008 

BCF Biokoncentrační faktor 

MARPOL 73/78 MARPOL 73/78: Mezinárodní úmluva o zabránìní zneèištìní moøe z lodí 

LC50 Letální koncentrace, která způsobí smrt u 50 % testované populace 
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Zkratky a akronymy 

LD50 Letální dávka, která způsobí smrt u 50 % testované populace (střední letální dávka) 

 

Zdroje dat : Bezpečnostní list dodavatele surovin. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 

(ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a 

směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 

1907/2006. 

Další informace : Údaje v položkách 4 až 8 a 10 až 12 nemají částečně vztah k používání a správné aplikaci 

výrobku (viz informace pro použití/ o výrobku), nýbrž týkají se úniku většího množství v 

případě havárie a závad. Údaje popisují výhradně bezpečnostní požadavky výrobku/ 

výrobků a vycházejí ze současného stavu a našich znalostí. Dodací specifikace je uvedena 

v příslušných návodech k výrobku. Údaje nejsou zárukou vlastností popsaného 

výrobku/popsaných výrobků ve smyslu zákonných předpisů o záruce. 

 

Úplné znění vět H a EUH 

Acute Tox. 3 

(Inhalation:vapour) 

Akutní toxicita (inhalační:pára) Kategorie 3 

Acute Tox. 4 (Oral) Akutní toxicita (orální), kategorie 4 

Eye Dam. 1 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1 

Eye Irrit. 2 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2 

Met. Corr. 1 Látky a směsi korozivní pro kovy, kategorie 1 

Ox. Liq. 2 Oxidující kapaliny, kategorie 2 

Ox. Liq. 3 Oxidující kapaliny, kategorie 3 

Skin Corr. 1A Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 1, podkategorie 1A 

Skin Corr. 1B Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 1, podkategorie 1B 

Skin Irrit. 2 Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2 

H272 Může zesílit požár; oxidant. 

H290 Může být korozivní pro kovy. 

H302 Zdraví škodlivý při požití. 

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

H315 Dráždí kůži. 

H318 Způsobuje vážné poškození očí. 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 

H331 Toxický při vdechování. 

 

Klasifikace a postup použité k odvození klasifikace pro směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] 

Met. Corr. 1 H290 Výpočtová metoda 

Skin Corr. 1B H314 Odborný posudek 

Eye Dam. 1 H318  

Tyto informace vycházejí z našich současných poznatků a jejich účelem je popsat výrobek výhradně z hlediska požadavků na ochranu zdraví, 

bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Nesmějí být být chápány jako záruka jakýchkoli konkrétních vlastností výrobku. 


